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Doelstelling 
 
De Boekenzolder is een ontmoetingsplek in de vorm van een soort weggeefwinkel 
voor boeken. Bezoekers en vrijwilligers vinden er contacten en gezelligheid rondom 
boeken.  Boeken worden door bezoekers en uitgevers aangeleverd, en kunnen gratis 
worden meegenomen. In beperkte mate door individuele bezoekers, en in grotere 
hoeveelheden door organisaties. 
De boeken zijn vooral bestemd voor mensen die niet zo makkelijk toegang hebben 
tot boeken, om financiële redenen of door hospitalisatie, gevangenschap e.d. Ook 
andere mensen, die graag boeken snuffelen, zijn echter welkom. Aan hen wordt een 
vrijwillige donatie gevraagd. De donaties vormen de enige regelmatige bron van 
inkomsten. 
 
Ontwikkeling van de Boekenzolder 
 
Het jaar 2012 is het eerste volle kalenderjaar dat de Boekenzolder voor publiek open 
is geweest. Begonnen in het najaar 2011, heeft de zolder zich in de loop van 2012 
ontwikkeld tot zijn huidige vorm. In deze vorm wil de Boekenzolder een 
ontmoetingsplek zijn voor vrijwilligers en bezoekers. 
Voor alle soorten boeken en de diverse talen zijn boekenkasten ingericht, en er zijn 
zithoeken ingeruimd. De naamsbekendheid en het aantal bezoekers nemen gestaag 
toe, evenals het aantal vrijwilligers. De openingstijden hebben zich ontwikkeld van 
twee keer twee uur in het begin van het jaar tot tien uur verdeeld over drie dagen: 
dinsdagavond, dondermiddag en vrijdagmiddag. Gemiddeld zijn er per opening 30 
bezoekers. Het aantal jongeren neemt toe, in het bijzonder op de dinsdagavond. 
 
Inrichting van de Boekenzolder 
 
In de loop van het jaar zijn voldoende 
boekenkasten verzameld. Een subsidie 
van het Oranje Fonds voor de aanschaf 
vormde een sterke impuls. Daardoor 
hebben wij kasten kunnen timmeren en 
tweede hands kunnen aanschaffen. De 
rest hebben wij gratis aangeboden 
gekregen. 
Het volgend jaar kan gewerkt worden 
aan de vervanging van de meest 
gammele boekenkasten. 
Er zijn inmiddels drie zithoekjes voor 
medewerkers en bezoekers, waar 
mensen kunnen uitrusten en elkaar ontmoeten. Er is ook een kinderspeelhoek. 
De Boekenzolder had in het begin nauwelijks elektra en helemaal geen water . De 
verlichting is grotendeels gerepareerd en de elektrische installatie is gereviseerd, 
dank zij het Oranje Fonds en het WOZfonds.  
Dank zij het WOZfonds is er ook een keukentje aangelegd met stromend water.  
Er zijn ook vier brandblussers geplaatst voor de veiligheid. 
De technische verbeteringen zijn plezierig, en vergroten tevens de veiligheid voor 
bezoekers. 
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Ontwikkeling in de boekenvoorraad 
 
Inkomende boeken 
De Boekenzolder is ooit begonnen met voornamelijk uitgeversrestanten. Deze 
stroom is grotendeels opgedroogd. Dit jaar zijn schenkingen ontvangen van de 
uitgevers Gottmer en De Geus. 
Wij ontvingen de boeken die overbleven bij de boekenverkopen van Amnesty 
International in Leiden, Voorschoten/Wassenaar en Oegstgeest. Ook van 
verschillende boekenmarkten ontvingen wij de restanten (o.a. uit Abbenes), van 
openbare bibliotheken (Nijmegen, Hengstdal); van de Penitentiaire Inrichting 
Nieuwegein kwamen thrillers. Ook 
kregen wij boeken  van de 
onderwijswinkel in Leiden Noord, van 
basisschool Het Kompas in 
Oegstgeest. Boekhandel Het Fort van 
Sjakoo  is ons boekendepot in 
Amsterdam. 
De meeste boeken komen inmiddels 
via particulieren. Dit varieert van een 
tasje vol boeken van een bezoeker tot 
vele kubieke meters van mensen die 
hun huis ontruimen. Naarmate onze 
naamsbekendheid toeneemt krijgen wij meer aanbod. Als het binnen redelijke 
afstand is, halen wij de boeken op als mensen ze niet zelf kunnen brengen. Komt het 
aanbod van te ver weg, dan verzoeken wij de aanbieders de boeken te doneren aan 
een kringloopwinkel in de buurt, omdat het vervoer te duur voor ons wordt. 
 
Uitgaande boeken 
De uitgaande boeken worden voor het grootste gedeelte uitgezocht door de 
particuliere bezoekers. Zij mogen per dag maximaal zeven boeken meenemen. 

Verder wordt er energie gestoken 
in contacten met organisaties, die 
voor hun cliënten dozen vol boeken 
mee mogen nemen. Zo kwamen dit 
jaar boeken terecht bij Fairwork in 
Amsterdam, de vrouwenopvang 
Leiden, het theehuis De Trotse 
Pauw van de stichting de 
Haardstee in de Leidse Merenwijk, 
het daklozencenrum Nieuwe 
Energie in Leiden, de Leidse GGZ 
instelling Rivierduinen, de 
Penitentiaire Inrichting Nieuwegein, 

verzorgingshuis Cardia in Den Haag, verschillende vestigingen van 
welzijnsorganisatie Libertas Leiden, tuinvereniging Ons Buiten in Leiden, het project 
de Papier Biënnale in Den Haag. Enige Leidse scholen komen regelmatig kijken. 
Aan de bibliotheek van Juigalpa, zusterstad van Leiden in Nicaragua, zijn 
Spaanstalige boeken geleverd. 
De meeste Portugese boeken zijn naar een school in Mozambique gegaan. Ook 
gingen er boeken naar scholen in Suriname. 
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Het leggen van contacten met organisaties kost meer tijd dan voorzien. Ons 
voornemen om de Leidse wijken in te gaan is daarom op kleinere schaal uitgevoerd 
dan oorspronkelijk gepland. 
Wel zijn gericht zo’n 4500 boeken en boekenleggers verspreid in studentenhuizen, 
om meer jongeren te interesseren. 
Er zijn vijf keer boeken geleverd voor zwerfboekprojecten. 
 
Aard van de boeken 
 
De Nederlandstalige boeken zijn onderverdeeld in fictie en non-fictie. 
De fictie is ingedeeld in verschillende genres: ‘gewone’ romans, spannende 
boeken/thrillers/detectives, familie/streekromans, ‘bouquet’romans, sf en fantasy,  
reisverhalen, (auto)biografieën, gedichten.  

De collectie kinderboeken is 
uitgebreid. Er is ook een 
kinderspeelhoek bij ingericht. 
Tot nu toe is gebleken dat voor 
elk genre wel belangstelling is. 
Het is daarom ook niet 
eenvoudig te bepalen wat een 
boek met ‘kwaliteit’ is. Het is 
nog te vroeg om nu al te 
zeggen voor welke boeken 
minder belangstelling is. Wij 
nemen boeken die te 
verouderd zijn (een reisgids uit 
1950) of teveel kapot zijn niet 
op. Vanaf 2013 gaan wij 
bijhouden hoe lang boeken op 

de zolder blijven staan. 
Bij de non-fictieboeken is veel belangstelling voor boeken over kunst, geschiedenis, 
oorlog, Indië,  hobby’s, vreemde landen en psychologie. De boeken zijn ingericht 
over een groot aantal categorieën. 
De vreemde talen zijn ruim aanwezig. Voor Engels is er zo veel dat wij, net als voor 
het Nederlands, een onderverdeling in fictie en non-fictie- met categorieën- hebben 
gemaakt. Voorts zijn er afdelingen voor Frans, Duits, Spaans en Italiaans. Er zijn 
weinig Portugese boeken meer omdat die naar Mozambique zijn gestuurd. De 
Scandinavische talen zijn vrij ruim aanwezig. Oosteuropese talen zijn schaars 
aanwezig. 
Wij hebben het voornemen de buitenlandse boeken, vooral de Engelstalige, meer 
onder de aandacht van buitenlandse bewoners/studenten te brengen, omdat we er 
erg veel van hebben. 
 
Boeken zoeken 
 
Voor mensen die dringend op zoek zijn naar een bepaald boek maken wij een notitie. 
Soms zijn wij hierdoor in staat mensen gelukkig te maken met een boek dat alsnog 
na enige tijd binnenkomt. Dergelijke zoek-vragen komen ook regelmatig via de email 
van de website binnen. 
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Officiële opening 3 juni 
 
Op 3 juni heeft de Boekenzolder zijn officiële opening gevierd. De burgemeester van 
Leiden, Henri Lenferink, is komen openen. Na zijn opening volgde een voorstelling 

van muziek en tekst. Er waren 
optredens van de muziekgroepen ’t 
Valies (buiten op straat) , 
accordeonist Raphaël Martirossian 
(binnen op de zolder) en Dempsey 
(tijdens de voorstelling). Voorts 
werden verhalen verteld en 
gelezen, en gedichten in een 
buitenlandse taal en in het 
Nederlands voorgelezen door 
vrijwilligers van de Boekenzolder. 
Na afloop waren er drankjes en 
door vrijwilligers gemaakte hapjes. 

De voorstelling werd bijgewoond door ongeveer 90 bezoekers. Voorts werd de 
Boekenzolder de hele dag bezocht door nieuwe bezoekers. Het feest is mogelijk 
gemaakt door het programma “Leiden ontmoet”van de gemeente Leiden. 
Er is op deze dag samengewerkt met de wijkvereniging Tussen de Rijnen, die haar 
25-jarig bestaan vierde. 
Het mooie feest heeft geleid tot veel goodwill voor de Boekenzolder.  
 
Samenwerking met andere organisaties 
 
Het Leonardo da Vinci college 
heeft in het voorjaar, evenals in 
2011, met zijn 2VMBO klas de 
maatschappelijke stage uitgevoerd 
op de Boekenzolder op vijf 
vrijdagochtenden. De leerlingen 
hebben geholpen bij het 
stempelen en alfabetisch zetten 
van de boeken. Ze versierden de 
zolder en maakten diverse 
richtingaanwijzers naar de zolder. 
Hun docente, Joke Aerts, 
verzorgde de ‘act’ waarmee de 
burgemeester de zolder opende 
op 3 juni: twee boeken verbonden 
door een lint. 
 
Het Bonaventura college maakt dankbaar gebruik van de Boekenzolder om boeken 
voor de leeslijst te vinden die in bibliotheek of  boekhandel niet meer te vinden zijn. 
Zij komen in het voorjaar van 2013 op maatschappelijke stage. 
Met het Stedelijk Gymnasium zijn inmiddels ook contacten gelegd. 
 
Door het bewaren van boeken van en over Couperus hebben wij contacten gekregen 
met het Couperus Genootschap. 
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Dit genootschap bood de vrijwilligers 
in september een wandeling door het 
Den Haag van Couperus aan. 
 
Voorts wordt samengewerkt met de 
weggeefwinkel van de 
Lammenschansweg (zij krijgen 
boeken van ons en wij van hen), 
welzijnsorganisatie Libertas (krijgt 
ook boeken), wijkvereniging Tussen 
de Rijnen (gezamenlijke organisatie 
van activiteiten). 
 
De Boekenzolder deed mee aan de 

Open Monumentendagen van 8 en 9 september als onderdeel van de vroegere 
conservenfabriek Tieleman en Dros, een industrieel erfgoed. 
 
Op 23 september werd meegedaan aan de 
Nationale Burendag, samen met Albert 
Heijn en de Wijkvereniging Tussen de 
Rijnen. In de Albert Heijn supermarkt werd 
aan iedere klant een gratis boek 
uitgedeeld, en meer boeken waren 
verkrijgbaar op de Boekenzolder. Dit onder 
het genot van een kopje 
koffie/thee/frisdrank van AH. De 
wijkvereniging organiseerde die dag twee 
wandelingen langs spannende plekken in 
de wijk. 

 
 
 
De Boekenzolder leverde in het kader van de 
Papier Biënnale in Den Haag oude boeken aan 
een kunstproject bij de ingang van het 
boekmuseum Meermanno. 
 
Van november 2012 tot eind februari 2013 hield 
Lydia Mercedes Luyten in de Boekenzolder een 
expositie van haar schilderijen en collages. 
Lydia wordt in 1937 geboren in Djakarta. In 
1948 verhuist zij naar Nederland. Daar volgt zij 
van 1954 tot 1958 de opleiding in 
Kunstnaaldwerk in Haarlem en geeft daarna een 
aantal jaren les. Zij woont en werkt als 
kunstenaar tot 1971 in Amsterdam maar vertrekt 
dan naar Leiden waar zij betrokken is bij de 
oprichting van de Grafische werkplaats De 
Bange Duivel. 
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Publiciteit 
 
De door Jac Dessens gemaakte en onderhouden website 
www.boekenzolderleiden.nl vult zich met informatie. Er staan foto’s op van diverse 
activiteiten: de opening, de Couperuswandeling, de Burendag, de 
schilderijenexpositie. Wij zijn ook bereikbaar via de website van de oprichtster Amina 
Marix Evans, www.borderlinebooks.org. 
Laura Kusters maakte een facebookpagina aan: 
https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden 
Facebook is hét sociale medium waar de jongeren gebruik van maken. Eind 2012 
had de pagina 32 likes. Dit houdt in dat 32 mensen een melding krijgen als er iets 
nieuws op de facebookpagina gepost wordt. 
 
In september kwamen nieuwe folders in de vorm van een boekenlegger klaar. 
Hiermee werd een definitieve keuze voor onze huisstijl gemaakt. Van de folder 
werden er ongeveer 4500 verspreid in de diverse studentenhuizen in Leiden, samen 
met een gratis boek. 
 
In december werden nieuwe stempels in gebruik genomen , met als tekst: 
“www.boekenzolderleiden.nl niet voor de verkoop.” Hiermee worden alle boeken van 
de zolder gestempeld. Door middel van stempels van verschillende kleuren kunnen 
wij in de komende tijd nagaan hoe lang boeken blijven staan. 
 
De aankondiging van de opening op 3 juni kreeg aandacht in het Leidsch Dagblad en 
in alle huis-aan-huisbladen. In de wijk hingen veel A4 posters als aankondiging. 

Na een eerste artikel op 25.11.2011 wijdde het Leidsch Dagblad opnieuw een 
paginagroot artikel aan de Boekenzolder op 17.8.2012. 
Op 22 maart was de Boekenzolder te gast bij omroep Max. Het interview met 
voorzitter Sjaak van Rijn heeft nationale aandacht getrokken, hetgeen resulteerde in 
boekenaanbod uit het hele land. Het gesprek staat ook op onze website. 
In december besteedde de lokale omroep Unity TV aandacht aan de Boekenzolder 
door een interview met een paar vrijwilligers en bezoekers. Ook dit filmpje staat op 
de website. 
In het cultuurblad Leidse Styl ’13 stond in december ook een stukje over de 
Boekenzolder, geschreven door een oud-vrijwilliger. 
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Medewerkers 
 
Er is een vaste groep van ongeveer 25 vrijwilligers. Sommigen zijn er drie dagen per 
week, anderen een of twee. Vrijwilligers melden zich spontaan aan. Zij draaien dan 
eerst enige tijd mee om met de diverse werkzaamheden kennis te maken en te zien 
waar hun affiniteit ligt. Inmiddels wordt er voor veel activiteiten een beroep op de 
Boekenzolder gedaan. Om daaraan te kunnen voldoen is uitbreiding gewenst met 
vrijwilligers die de contacten met organisaties buiten de Boekenzolder uitbouwen, 
hetgeen een tijdrovende zaak is gebleken. 
In de komende tijd wordt gekeken welke individuele (scholings-)behoeften vrijwilligers 
hebben en hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. 
Incidenteel worden wij met technische klussen geholpen door klanten met kennis van 
zaken. 
 
Gegevens over de organisatie 
 
De overkoepelende stichting is Kittiwake, Kamer van Koophandel 28102778 in Den 
Haag. Deze stichting is in 2004 opgericht om meerder projecten te kunnen 
overkoepelen. Die projecten zijn er nu niet. Er is alleen het project met de boeken, 
Borderline Books. Dit zit in Engeland, www.borderlinebooks.org, en in Nederland. In 
Leiden heet het project Boekenzolder Leiden, www.boekenzolderleiden.nl. De 
bankrekening is ING  9306194 ten name van Borderline Books, Leiden. 
 
Het bestuur bestaat uit 
Sjaak van Rijn- voorzitter 
Ilja Mottier-secretaris 
Jac Dessens- penningmeester en webmaster 
Jamal Tchiche- personeelsbeleid 
Amina Marix Evans- bestuursadviseur internationale zaken 
De financiële administratie werd tot augustus 2012 bijgehouden  door Nony 
Verschoor, daarna door Jac Dessens. 
 
Het bestuur vergaderde zes keer, waarvan twee keer met vrijwilligers. Naast de 
concrete gang van zaken was het belangrijkste agendapunt het opstellen van een 
financieel registratiesysteem en de bewaking van de begroting. Het verslag van deze 
vergaderingen gaat naar de vrijwilligers. 
 
Financiën 
 
De Boekenzolder draait op de inzet van vrijwilligers. Er zijn geen structurele externe 
bijdragen. Inkomsten komen via donaties van bezoekers. Hiervan worden vaste 
lasten betaald als het internet, kantoorbenodigdheden, drukwerk, koffie en thee, 
transport van boeken. Voor incidentele grote uitgaven wordt subsidie aangevraagd. 
Dit jaar werd subsidie verkregen van: 
Oranje Fonds- voor boekenkasten en verlichting; 
Leiden ontmoet- voor het openingsfeest; 
WOZfonds – voor de keuken. 


